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I. Associació Celíacs de Catalunya
Beca “Vicente Varea a la Recerca en patologies relacionades amb la ingesta de
gluten i el seu tractament"
Nota breu:

L'Associació Celíacs de Catalunya presenta la Beca “Vicente Varea 2021 a la recerca en les
patologies relacionades amb la ingesta de gluten (malaltia celíaca, dermatitis herpetiforme o
sensibilitat al gluten/blat no celíaca) i el seu tractament".
El Doctor Varea és part fonamental de la història de la nostra entitat alhora que un excepcional
professional de la medicina.
La Junta Directiva de l’Associació Celíacs de Catalunya ha decidit canviar el nom de la Beca i
atorgar el reconeixement a títol pòstum a aquest Doctor en reconeixent a la trajectòria
professional, el compromís i les investigacions realitzades entorn la Malaltia Celíaca.
Segons la meta anàlisi més recentment publicat sobre la prevalença de la malaltia celíaca (MC),
aquesta patologia afecta 1.4 persones de cada 100 (1.4%) a nivell mundial, mentre que a Europa
afecta 0.8 persones de cada 100 (0.8%) el que suposa que més de 7 milions de persones pateixen
celiaquia a Europa. Tanmateix, la majoria (70%) no han estat diagnosticades, amb el risc que això
els suposa, ja que hi ha moltes complicacions greus associades a la salut si la malaltia celíaca no
es diagnostica, com ara problemes de creixement en els infants, anèmia ferropènica, fatiga
crònica, osteoporosi, neuropaties, limfomes intestinals i un augment del risc de malalties
autoimmunes addicionals. Pel que fa a la sensibilitat al gluten/blat no celíaca (SG/BNC), tot i ser
encara una síndrome recent de la qual encara hi ha molt per esbrinar, s’estima que la seva
prevalença està entorn el 6% de la població. I pel que fa a la Dermatitis Herpetiforme (DH), afecta
entre un 5% i un 15% de les persones celíaques. L’únic tractament per aquestes tres patologies
és el seguiment estricte d’una dieta sense gluten.
L'Associació Celíacs de Catalunya és especialment conscient de la necessitat d'impulsar la recerca
sobre la celiaquia, la SG/BNC i la DH a Europa, per això vol mostrar el seu suport i reconeixement
a les persones que treballen en la recerca d'aquestes malalties, presentant la beca Vicente Varea
2021 dotada amb 10.000 € per al millor projecte d'investigació científica sobre aquestes
patologies i el seu tractament. Els temes de recerca admesos a la convocatòria van des de
qüestions mèdic-científiques fins a tecnologia dels aliments. L’avaluació dels projectes la
realitzarà com en anys anteriors l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR) aportant al procés objectivitat, independència i qualitat de les
avaluacions.
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I. Associació Celíacs de Catalunya
Aquesta Beca pretén potenciar avenços científics que suposin una millora significativa de la
qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten/blat no celíaca o dermatitis
herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, la millora
dels mètodes de diagnosis, la seva seguretat alimentaria, la millora de la composició nutricional
dels productes sense gluten, així com difondre socialment la realitat d'aquests trastorns.
Tots els candidats hauran d'enviar el projecte i la documentació requerida a les bases de la
convocatòria a recerca@celiacscatalunya.org abans del 3 de setembre de 2021. Es comunicarà la
decisió del jurat el mes de novembre 2021.

II. Bases
Motivació

L’Associació Celíacs de Catalunya presenta l’edició 2021 de la Beca Vicente Varea al millor
projecte de recerca entorn la celiaquia, la sensibilitat al gluten/blat no celíaca o la dermatitis
herpetiforme i el seu tractament.
La prevalença de la celiaquia és de l'1% i presenta una taxa anual de creixement de la diagnosi del
15%. D’altra banda la sensibilitat al gluten/blat no celíaca, encara una gran desconeguda,
s’estima que afecta com a mínim al 6% de la població.
Pel que fa a la Dermatitis Herpetiforme afecta un 5% -15% dels celíacs.
L’únic tractament actual de totes tres patologies és el seguiment d’una dieta estricta sense
gluten de per vida. Estem parlant, doncs, si atenem a la prevalença d’aquestes malalties que
gairebé 50 milions de persones a Europa haurien de seguir una dieta sense gluten per prescripció
mèdica. Ara bé, hem de tenir en compte que el gran llast de la celiaquia és la seva elevada tassa
d’infradiagnosi derivada de la gran variabilitat de símptomes i patrons de presentació. A Europa
7 de cada 10 celíacs no saben que ho són i es triga una mitjana de 7 anys en diagnosticar un adult
celíac.
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Alguns autors proposen implementar la recerca activa de pacients celíacs en l’Atenció Primària
com a estratègia per millorar la taxa de diagnòstic actual.
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II. Bases
A mes l’Associació Celíacs de Catalunya és especialment conscient, de la necessitat d'impulsar la
recerca sobre patologies relacionades amb la ingesta del gluten. Per això, l’Associació vol
mostrar el seu suport i reconeixement a les persones que treballen en la recerca d'aquestes
malalties, presentant l’edició 2021 de la Beca Vicente Varea que dotarà al millor projecte
d’investigació científic relacionat amb l’estudi de la celiaquia, la sensibilitat al gluten no celíaca o
la dermatitis herpetiforme.
Aquesta Beca pretén potenciar possibles avenços científics que suposin una millora significativa
de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten/blat no celíaca o
dermatitis herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies,
la millora dels mètodes de diagnosis, la seva seguretat alimentaria, la millora de la composició
nutricional dels productes sense gluten, així com difondre socialment la realitat d'aquests
trastorns.

Dotació

S'atorgarà una beca per un import net de 10.000 € que anirà dirigida al millor projecte de recerca
sobre les patologies relacionades amb la ingesta de gluten i el seu tractament. La Beca està
sotmesa a la tributació segons legislació vigent.

Àmbit territorial

Europeu

Candidats

Es concedirà una Beca al millor projecte original.
Podran optar a aquesta beca tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar recerca bàsica,
aplicada o clínica sobre alguna de les patologies relacionades amb la ingesta de gluten i el seu
tractament, i que pertanyin a universitats,
hospitals, centres
de recerca o empreses, d'àmbit
Convocatòria
2021
públic o privat, situades a territori europeu.
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II. Bases
Prioritats en recerca:
- Identificació de nous mecanismes patogènics i factors ambientals
- Desenvolupament de nous tractament i possibles cures
- Histologia, Immunologia i genètica
- Dieta sense gluten: qualitat, seguretat i conseqüències derivades de transgressions puntuals o
continuades de la dieta
- Seguiment del pacient celíac: estratègies i eines per fomentar l’adherència a la dieta sense
gluten
- SB/GNC: patogènesis i factors implicats

Terminis i presentació

Els candidats podran presentar els seus projectes fins al 3 de setembre de 2021, enviant-los per
correu electrònic a la següent adreça: recerca@celiacscatalunya.org

Avaluació

La falla de l’avaluació serà inapeŀlable i es comunicarà públicament a través de la pàgina web de
l’Associació Celíacs de Catalunya (www.celiacscatalunya.org) el mes de novembre de 2021.
L’Avaluació dels projectes la realitzarà l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR) aportant al procés objectivitat, independència i qualitat de les
avaluacions. No podran formar part de l’equip avaluador
extern els integrants dels grups de recerca soŀlicitants. En la revisió de tots els projectes
participaran com a mínim dos avaluadors externs experts i cadascun revisarà tots els projectes
presentats. L’avaluació ha de consistir en una valoració qualitativa i una quantitativa de les
soŀlicituds. La darrera es farà puntuant en una escala d’1 a 7. Els criteris que es valoraran són:
Interès i aportació de la proposta
Coneixement dels antecedents i de l'estat actual de la temàtica
Argumentació dels objectius, el pla de treball i rigor metodològic
Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost
Impacte i aplicabilitat dels resultats
Convocatòria 2021
Currículum de la investigadora o l'investigador principal amb relació a l'objecte de la
convocatòria i el tema de la recerca.

II. Bases
Una vegada tots els avaluadors hagin avaluat tots els projectes i li hagin assignat una puntuació
final, es farà la mitjana de la puntuació rebuda per cada projecte i aquell amb més puntuació
obtinguda serà el que obtindrà la Beca Vicente Varea.
Els avaluadors signaran un document de compromís de confidencialitat i també deixaran
constància que en l’avaluació d’aquests projectes no hi ha conflicte d’interessos.

Requisits

1.- Els projectes hauran de versar sobre una recerca (bàsica, aplicada o clínica) relacionada amb la
malaltia celíaca, sobre la sensibilitat al gluten no celíaca o sobre la dermatitis herpetiforme.
2.- Els projectes tindran una durada mínima d'1 any i màxima de 2 anys, i el període de
començament serà entre desembre i maig de 2022.
3.- Podran optar a aquesta Beca tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar recerca
bàsica, aplicada o clínica sobre aquells àmbits relacionats amb alguna de les patologies per
sensibilitat al gluten i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses,
d'àmbit públic o privat, situades a territori europeu. No podran presentar-se projectes que hagin
estat becats prèviament per fases prèvies del projecte fins que no s’hagi presentat la memòria
final del projecte a l’Associació.
4.- Cada projecte estarà liderat per un investigador principal, vinculat al centre de recerca en el
qual es vagi a desenvolupar el treball. Cada investigador només podrà presentar un projecte
candidat.
5.- PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Tots els projectes hauran d'anar acompanyats de la següent documentació,
a) Fitxa d’Inscripció
b) Projecte de recerca (que ha de desenvolupar com a mínim els següents apartats):
-Introducció.
-Hipòtesi de treball.
-Objectius.
-Metodologia i recursos materialsConvocatòria
disponibles.
2021
-Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat).
-Cost total del projecte i pressupost soŀlicitat a càrrec de la beca present (import net màxim:
10.000 euros).
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II. Bases
c) Currículum vitae de l'investigador principal on figurin les publicacions científiques i els
projectes de recerca finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
d) Fitxa d’informació pública
e) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable de recerca del centre al qual estigui
adscrit l'investigador principal (vegeu model adjunt).
Tots els candidats hauran d'enviar aquesta documentació a recerca@celiacscatalunya.org abans
del 3 de setembre 2021. La informació facilitada, tret de la Fitxa d’informació pública del projecte
guanyador, serà tractada de manera confidencial.
6.- La soŀlicitud implica l'acceptació de les bases de la present Convocatòria
7.- L’Avaluació la realitzarà l’AGAUR i cada projecte tindrà la valoració d’almenys dos experts
independents. No podran formar part de l’equip d’avaluadors els integrants dels grups de
recerca soŀlicitants.
8.- Es valorarà especialment la contribució del projecte al coneixement de les patologies
relacionades amb la ingesta de gluten i l'aplicabilitat dels resultats, així com la seva qualitat
(presentació, justificació, adequació de la metodologia, etc.).
9.- Es comunicarà la decisió del jurat el mes de novembre de 2021.
10.- . Lliurament de la beca: la beca es lliurarà en dos terminis 50% en data d’inici del projecte i
l’altre 50% en el moment que ja s’hagi executat el 50% o més del projecte.
Per a realitzar el segon abonament, serà requisit indispensable presentar un informe sobre l'estat
en el qual es troba el projecte, les desviacions del pla de treball degudament justificades i
documentació acreditativa de despeses corresponents al primer període.
Per justificar l’abonament, el centre investigador emetrà un certificat a nom de l’entitat després
de cada abonament, en el cas que el centre investigador prefereixi emetre factura l’import net
(impostos inclosos) màxim serà de 10.000 €.
11.- Es crearà una comissió de seguiment de la beca, integrada per membres de l’equip
investigador i de l’Associació, la qual mantindrà almenys dues reunions a l’any (sigui
presencialment o via telemàtica)
12. El beneficiari de la beca no podrà cedir, transferir ni subcontractar cap dels seus drets o
obligacions derivats de la concessió de
la beca a un tercer.2021
Convocatòria
13. En finalitzar el projecte, l'equip investigador haurà de presentar una memòria del treball
realitzat en la qual s'especifiquin els objectius aconseguits i les conclusions. A més, s’haurà
d'incloure una justificació detallada de les despeses. El termini de lliurament d'aquesta memòria
serà de tres mesos a partir de la data de finalització del projecte.
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II. Bases
14. L'equip investigador es compromet a citar a l'Associació Celíacs de Catalunya com a entitat
finançadora total o parcial del projecte en tots aquells mitjans i formes en els quals es publiquin
resultats derivats del projecte Becat.
15. L’equip investigador es compromet a informar a l’Associació Celíacs de Catalunya de
qualsevol comunicació, publicació i/o presentació del projecte en congressos, mitjans de
comunicació, etc. i facilitar una còpia de la comunicació.
16. L’equip guardonat accepta la publicació al web de l’Associació de la Fitxa d’informació
pública inclosa en el Projecte, en el moment de la concessió de la Beca. I també es compromet a
facilitar una actualització d’aquesta informació quan s’hagi arribat a assolir el 50% del projecte i
un altre en finalitzar-lo.
17. L’investigador principal, o altres integrants de l’equip investigador, accepten la participació en
jornades/simposis organitzats per l’Associació Celíacs de Catalunya. El projecte guardonat,
sempre que no presenti fases posteriors, podrà ser candidat a participar de les activitats de
formació dirigides a pacients o professionals amb l’objectiu de sensibilitzar o formar el coŀlectiu
específic al qual van dirigides.

Candidats

La presentació a la convocatòria implica la plena acceptació de les bases i el veredicte del jurat.
No seran admesos els projectes que no reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.
La presentació dels projectes que opten a la Beca comporta l'autorització dels investigadors
perquè l’Associació pugui difondre'ls en qualsevol dels seus mitjans de comunicació, prèvia
autorització i revisió per part dels autors/investigadors.

Termini de presentació

El termini de presentació dels projectes serà des del dia 01/06/2021 fins al 03/09/2021 a les 24
hores.
MÉS INFORMACIÓ
www.celiacscatalunya.org
Telèfon. +34 934 121 789
recerca@celiacscatalunya.org
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III. Fitxa d'inscripció Beca 'Vicente Varea 2021'

Títol del Projecte:
Tipus de Recerca:
- bàsica, aplicada o clínica
Dades de l’Investigador principal:
Noms i cognoms
NIF
Càrrec
Institució
Centre
Departament
Adreça postal
Telefon
e-mail
Dades de la resta de integrants de l’equip investigador:
Nom i cognoms / NIF / Càrrec / E-mail
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IV. Fitxa d'informació pública

Títol del Projecte:
Data prevista d’inici i finalització
Dades de l’Investigador principal:
- Noms i cognoms:
- Centre investigador:
Abstract
- Plantejament del problema o situació
- Propòsit
- Marc Teòric
- Metodologia de treball
- Objectius principals
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V. Model carta de conformitat centre adscrit investigador
principal
CARTA DE CONFORMITAT DEL CENTRE
D./Sra. ……….………………………………………………........................, amb NIF/NIE .………………....……...........,
com a representant legal responsable de recerca del Centre ..................................................
…………………………………………………………............................................................, accepta formalment
la soŀlicitud realitzada per l'investigador .....................................................................................
……………………………………............................................................................, adscrit a aquest Centre,
per optar a la Beca de Recerca sobre Patologies relacionades amb la Ingesta de Gluten,
convocada per l'Associació de Celíacs de Catalunya

Data:
Signatura i segell
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www.celiacscatalunya.org recerca@celiacscatalunya.org Tel. + 34 934121789
NIF: G08841751. Entitat declarada d’Utilitat Pública
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